
Zwaar werden de dagen, 

lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 

bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen 

die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, 

ik ben in vrede gegaan. 
 

Omringd door de liefde en genegenheid van haar dierbaren   

is na een rijkgevuld en gelukkig leven                                  

vredig van ons heengegaan 

Irène Hellinckx 
Lid van de Bond van de Gepensioneerden  

en Samana Pamel  - OLV-Lombeek 

weduwe van Alfons Geeroms (†1976) 
 

geboren te Pamel op 23 mei 1925 

en overleden op de palliatieve afdeling De Rank te Asse 

op 7 juni 2018. 
 

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen 

worden in de Sint-Apolloniakerk, 

Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op zaterdag 16 juni 2018 om 11.30 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur. 
 

Aansluitend zullen we Irène te rusten  

leggen op de begraafplaats  

te Roosdaal, Lostraat. 

 

Wie afscheid wil nemen van Irène is welkom 

in het Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Pamel 

op donderdag 14 juni van 19 uur tot 19.30 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Etienne (†2006) Geeroms, 

   en zoon Jan Geeroms en vriendin Pamela Du Bois, 

Luc en Rita Geeroms - De Brabanter, 

   en zoon Clody Geeroms, 

Marieken (†2008) Geeroms, 

        haar kinderen en kleinkinderen; 

Theofiel (†) en Suzanne (†) De Braeckeleer - Hellinckx, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Jean (†) en Thérèse (†) Hellinckx - Van Eeckhoudt, 

 kinderen en kleinkinderen, 

         de kinderen en kleinkinderen van haar zus en broer, 

Robert en Mady De Braeckeleer - Straetmans,  

                                   haar metekind; 

delen in dit verlies: 

haar schoonzussen, de neven, nichten en verwanten, 

de families Hellinckx, Geeroms, Segers en Timmermans. 
 

             
 

Dank aan haar huisarts Dr. Len Van der Donckt 

en de thuisverpleegsters Marleen, Leen en Lieve, 

alsook het palliatief centrum De Rank te Asse 

voor de professionele en liefdevolle zorgen  

die Irène mocht ontvangen. 
 

 

 

Schriftelijk condoleren: 

Familie Irène Hellinckx 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via  

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.  

Tel. 054/331764          www.rouwcentersegers.be 


